
Installatiefolder Nokia Streaming Box 8000
Deze handleiding helpt u bij het in gebruik nemen van XSyou TV.

Inhoud van de doos1

USB-A 3.0 LAN/
Internet

AV out USB-C

Power adapter HDMI Digital audio

Streaming Box

Afstandsbediening2 x AAA 
batterijen

HDMI
kabel

Stroomadapter

Operation:
0°C-50°C

Installation

Sluit de meegeleverde HDMI-kabel op de Streaming box en op de TV aan2

TV

Voorzie de Streaming box met de stroomadapter van stroom3

2

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V

50/60 Hz

1

Plaats de 2x AAA batterijen in de afstandsbediening4

2

1
21

Sluit de box aan op netwerk via een kabel of later bij stap 7 via Wi-Fi5

Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac
2.4 GHz/5 GHz

of

LAN

Sluit de optionele apparaten aan6

USB-A 3.0 Audio Video
(analogue)

Audio digital
(optical)

USB-C 
Phone charging



Box instellen & XSyou iTV app downloaden

Controleer het lampje op de voorkant van de Streaming box of de box aan staat

7 Streaming box  

Instellen
Zet de HDMI input van uw TV op de HDMI ingang waar
u de Streaming box op heeft aangesloten en zet de box aan.
Volg vervolgens de instructies op het scherm.

TIP! Maak uw Google account via een laptop, pc of mobiel apparaat aan

8 Aanmaken  

Google account
Wanneer u nog geen Google account maakt deze dan aan.
Heeft u al een Google account? Dan kunt u hiermee inloggen.
Het Google account heeft u nodig voor het installeren van 
apps uit de Google Playstore.

Tijdens het instellen van de Streaming box zal gevraagd
worden in te loggen met een Google account.

Deze app is ook voor uw mobiele apparaat te downloaden in de 
Google Play Store of Apple App Store

9 Download  

XSyou iTV app
Open de Google Playstore op de Streaming box
en zoek de “XSyou iTV”  app op.

i

Klaar - veel plezier met XSyou TV

10 Invoeren  

Accountcode & pincode

accountcode

pincode

OK Annuleren

Open de app en vul uw persoonlijke account & pincode in!
Deze heeft u per mail en SMS van ons ontvangen.

Scan de QR-code voor meer informatie 
of ga naar www.xsyou.nl/interactieve-tv


